Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é Insuficiência Cardíaca?
O que é insuficiência cardíaca?

A insuficiência cardíaca é uma enfermidade na
qual o coração não bombeia tão bem como
normalmente bombeava antes. Disso resulta um
refluxo do sangue para dentro das veias que levam
ao coração, causando acúmulo de líquido nos
pulmões e em outras partes do organismo.
Juntamente com o acúmulo de líquido, o coração
passa a ter mais dificuldade ao tentar atender às
necessidades de sangue e oxigênio do organismo.
A insuficiência cardíaca é uma enfermidade
progressiva que pode agravar-se com o tempo.
Tem início quando o coração sofre algum dano ou
se enfraquece por problemas tais como um ataque
cardíaco ou um longo histórico de pressão alta. O
organismo tenta compensar, ou corrigir, os efeitos
da insuficiência cardíaca da seguinte maneira:
•

Retendo – ou segurando – sal e água para
aumentar a quantidade de sangue na corrente
sangüínea.

•

Aumentando a freqüência cardíaca na
tentativa de transportar mais oxigênio para o
resto do corpo.

•

Aumentando o tamanho do coração.

Por fim, essas tentativas do organismo de corrigir o
problema acabam agravando a insuficiência
cardíaca e a capacidade do coração de funcionar
normalmente como fazia antes, especialmente se o
problema não for tratado.

Quais são os sintomas da
insuficiência cardíaca?
Quando o coração não consegue bombear
eficazmente, há um refluxo de líquido para dentro
dos pulmões. Isso causa os seguintes sintomas:
• Falta de ar.
• Tosse.
• Precisar dormir com vários travesseiros para
manter a cabeça erguida e facilitar a
respiração.
• Acordar no meio da noite com falta de ar.
Outros sintomas podem incluir os seguintes:
• Inchaço nos pés e nos tornozelos que, às
vezes, afeta toda a parte inferior da perna.

•

Ganho de peso resultante da retenção de
líquidos.
• Agravamento da falta de ar, especialmente
com atividade física.
• Palpitações, ou a sensação de que o coração
está batendo forte e rápido no peito.
• Fraqueza generalizada.
• Tontura ou desmaio.
• Dor no peito.
O tratamento precoce de uma recidiva ou
“exacerbação” da insuficiência cardíaca é
importante para evitar uma reinternação. Você
pode desempenhar um papel ativo no seu plano de
cuidados da saúde ao pesar-se diariamente e
tomar nota de quaisquer sintomas de insuficiência
cardíaca. É importante avisar o médico se você
tiver um ganho de peso superior a 2 ou 3 libras
(0,9 a 1,2 kg) por dia ou 5 libras (2,2 kg) em uma
semana e/ou estiver sentindo os sintomas acima.

Quais são algumas das causas da
insuficiência cardíaca?
A insuficiência cardíaca pode ser causada por
doenças que provocam dano ao coração e afetam
sua capacidade de bombeamento, inclusive as
seguintes;
• Doença arterial coronariana e ataque cardíaco.
• Pressão alta.
• Doenças do músculo cardíaco, as quais são
conhecidas como cardiomiopatias.
• Defeitos congênitos do coração.
• Doença das válvulas cardíacas.
• Ritmo cardíaco irregular.
• Doença do saco que envolve o coração,
conhecida como doença pericárdica.
• Dano ao coração resultante de consumo
excessivo de bebidas alcoólicas, ou de
medicamentos, como na quimioterapia.
• Radioterapia.

Como é diagnosticada a
insuficiência cardíaca?
O médico poderá confirmar um diagnóstico de
insuficiência cardíaca após fazer um levantamento

detalhado do histórico de saúde do paciente,
realizar uma avaliação física, e avaliar os
resultados de certos exames diagnósticos, os
quais poderão incluir:
• Um eletrocardiograma (EKG ou ECG) para
avaliar a freqüência e regularidade cardíacas.
• Uma radiografia do tórax para visualizar uma
imagem do coração e determinar se está
havendo um aumento de tamanho.
• Exames de sangue: Poderá ser realizado um
hemograma BNP (B-type Natriuretic Peptide
ou Peptídeo Natriurético tipo B), o qual ajuda o
médico a confirmar um diagnóstico de
insuficiência cardíaca. Exames de sangue
complementares poderão ser pedidos
periodicamente para verificar a função renal e
eletrólitos.
• Um ecocardiograma, no qual são utilizadas
ondas sonoras para gerar imagens do coração
a fim de conferir seu desempenho ao encherse de sangue e bombeá-lo para o resto do
corpo.
• Um teste de esforço que serve para avaliar
como o coração consegue lidar com atividade
física.
• Cateterismo cardíaco, que é um exame
invasivo cujo objetivo é visualizar,
internamente, como o coração está
funcionando e se existem obstruções nas
artérias do coração.

O que posso fazer para o
tratamento dos sintomas?
Várias coisas podem ser feitas para promover a
máxima função cardíaca, entre elas, as seguintes:
< Marcar e não perder as consultas regulares de
acompanhamento com o médico para
continuar monitorando o seu estado.
< Manter com precisão um registro escrito de
pesagens e sintomas; e chamar o médico
quando houver alterações.
< Seguir uma dieta saudável para o coração,
com baixo teor de sódio, gordura e colesterol.
< Perder excesso de peso para facilitar o
trabalho do coração de suprir sangue e
oxigênio ao organismo.
< Tomar os medicamentos conforme receitados
(ver folha separada sobre medicamentos para
insuficiência cardíaca). Também é importante
carregar consigo uma lista atualizada dos seus

medicamento na eventualidade de ir para o
hospital.
< Limitar o consumo de cafeína e álcool.
< Evitar produtos derivados do tabaco – parar de
fumar.
< Posicionar-se adequadamente na cama, com
mais travesseiros, para facilitar o trabalho do
coração durante o sono.
< Adequar o ritmo e espaçar as atividades,
desenvolvendo um programa estruturado de
atividades com o médico.
< Vacinar-se contra a gripe anualmente e tomar
uma vacina para pneumonia. A gripe e a
pneumonia representam enormes riscos para
pessoas com insuficiência cardíaca. Uma
infecção pulmonar impede que a pessoa
receba a quantidade certa e necessária de
oxigênio, fazendo o coração bombear com
mais força para movimentar oxigênio através
de todo o organismo.
Avise o médico se você observar:
• Um ganho de peso superior a 2 ou 3 libras (0,9
a 1,3 kg) por dia ou 5 libras (2,2 kg) em uma
semana.
• Maior falta de ar.
• Nova tosse ou agravamento da tosse.
• Inchaço (edema) dos tornozelos, pés, mãos ou
dedos.
• Episódios de despertar no meio da noite com
falta de ar.
• Acrescentar mais travesseiros do que de
costume para poder respirar.
• Sensação de inchaço geral.
• Diminuição do apetite.
• Maior fraqueza e dificuldade de executar as
atividades regulares do dia-a-dia.
• Alterações no padrão de urinar: menos durante
o dia e mais de noite.
• Dor torácica que a nitroglicerina não consegue
aliviar.
Fontes: Danbury Hospital Heart Failure Guide
American
Heart Association através do site www.americanheart.org
National Heart, Lung, & Blood Institute através do site
www.nhlb.nih.gov
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Registro de Pesagem e Sintomas para Pacientes com Insuficiência Cardíaca
Nome do(a) Paciente: ____________________________________

Mês/Ano: ______________

Instruções: Pese-se todos os dias no mesmo horário, aproximadamente, com a mesma quantidade de roupa. Assinale quaisquer sintomas que
eventualmente sentir no dia correspondente. Avise o médico se tiver um aumento de peso de 2 a 3 libras (0,9 a 1,3 kg) em um único dia ou um
aumento de peso de 5 libras (2,2 kg) em uma semana. Também avise o médico se os sintomas de insuficiência cardíaca piorarem.
Data

Horário

Preencha este registro diariamente e traga-o consigo nas suas consultas médicas.
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